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ONDERWERP Het stelsel van verminderde prestaties wegens langdurige medische 

ongeschiktheid 
  
Referenties 
 
 
 
 

Koninklijk besluit van 26 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 
maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
(BS 10-02-2017) 
 
 

 
1. Ratione personae 

 
De statutaire personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus die genieten van 
het stelsel van verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid. 
 

2. Ratione materiae 
 
Bij koninklijk besluit van 26 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling 
van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten werd het stelsel van verminderde prestaties 
wegens een langdurige medische ongeschiktheid (VPLMO) ingevoerd in het politiestatuut.  
 
Wegens structurele onderbezetting binnen het SSGPI werd deze nieuwe afwezigheid niet onmiddellijk 
geïmplementeerd in de loonmotor “Themis”. Om een correcte verloning te garanderen voor de 
personeelsleden die gebruik maken van dit stelsel te garanderen had het SSGPI een work-around 
ontwikkeld. 
 
Deze work-around bestond uit het aanpassen van het volume van de tewerkstelling: 
 

Prestaties in het kader van VPLMO Verloning Aangepast volume van tewerkstelling 
50% 80% 30u24 
60% 84% 31u55 
80% 92% 34u57 

 
In de weddecyclus van november 2019 is het SSGPI overgegaan tot een aanpassing van de loonmotor 
‘Themis’ waarbij een nieuwe afwezigheid ‘verminderde prestaties wegens een langdurige medische 
ongeschiktheid’ werd geïmplementeerd.  
 
Deze aanpassing van de loonmotor heeft evenwel tot gevolg dat de personeelsleden die actueel genieten 
van het stelsel VPLMO of in het verleden genoten hebben van het stelsel VPLMO herberekend dienen te 
worden. Het resultaat van deze herberekeningen kan, afhankelijk van de situatie van het betrokken 
personeelslid, ofwel een positief resultaat ofwel een negatieve resultaat tot gevolg hebben. 
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De herberekeningen hebben betrekking op: 
- de wijziging van het werkregime naar 100% waarop vervolgens de afwezigheid ‘VPLMO’ wordt 

toegepast; 
- het vakantiegeld aangezien vanaf 1 september 2017 de periode van ‘VPLMO’ volledig meetelt voor 

de berekening van het vakantiegeld; 
- de verwerping van de bijkomende prestaties (overuren) aangezien in het stelsel van de ‘VPLMO’ 

geen overuren mogen worden gepresteerd. 
 

3. Herinnering: Tijdelijke onderbreking van het stelsel verminderde prestaties wegens een 
langdurige medische ongeschiktheid 

 
- Algemeen 

 
De machtiging om verminderde prestaties wegens een langdurige medische ongeschiktheid te verrichten 
wordt tijdelijk onderbroken tijdens een afwezigheid wegens ziekte, wegens een arbeidsongeval, een 
beroepsziekte en de disponibiliteit wegens ziekte. 
 
Een tijdelijke onderbreking van het stelsel van verminderde prestaties wegens een langdurige medische 
ongeschiktheid dient aan het SSGPI geseind te worden aangezien het personeelslid tijdens de tijdelijke 
onderbreking recht heeft op een volledig loon (of op een wachtgeld bij disponibiliteit wegens ziekte). 

 
In geval van een tijdelijke onderbreking worden de verminderde prestaties wegens een langdurige medische 
ongeschiktheid niet verlengd met de duur van de onderbreking. 
 
Bijvoorbeeld: een personeelslid heeft een toelating tot verminderde prestaties wegens medische redenen 
van 12 maanden. Na 6 maanden valt het personeelslid in ziekteverlof voor 2 maanden. Dan houdt hij nog 
een toelating over voor 4 maanden. 
 

- Op welke wijze seinen? 
 
De tijdelijke onderbreking van het stelsel dient voor de personeelsleden van de lokale politie geseind te 
worden aan het SSGPI via het formulier L-119 waarbij in het veld “tijdelijke onderbreking” de duur van de 
onderbreking en in het veld “reden” de motivatie (bijvoorbeeld: ziekte, arbeidsongeval, …) wordt vermeld. 
Voor de personeelsleden van de federale politie wordt deze informatie aan het SSGPI bezorgd door de 
dienst DPPMS/RISKS en/of de dienst DPPF. 
 

4. In het kort… 
 
In de weddecyclus van november 2019 is het SSGPI overgegaan tot een aanpassing van de loonmotor 
‘Themis’ waarbij een nieuwe afwezigheid ‘verminderde prestaties wegens een langdurige medische 
ongeschiktheid’ werd geïmplementeerd.  
 
Deze aanpassing van de loonmotor heeft tot gevolg dat de personeelsleden die actueel genieten van het 
stelsel VPLMO of in het verleden genoten hebben van het stelsel VPLMO herberekend dienen te worden. 
 
Dit kan zowel een negatieve als positieve regularisatie van de netto maandwedde, de onregelmatige 
prestaties en het vakantiegeld tot gevolg hebben. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de bevoegde satelliet van het 
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (zie www.ssgpi.be, "Contact"). 
 
Hoogachtend, 

 
Gert De Bonte 
Directeur-diensthoofd SSGPI 

http://www.ssgpi.be/

